
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ



• ιδρύθηκε το 2010 στη Θεσσαλονίκη.
• διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία σε κάθε είδους digital project.
• έχει συνεργαστεί με κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες της 

βόρειας Ελλάδας.
• διεξάγει σεμινάρια και εκπαιδεύει την επόμενη γενιά των digital 

marketers.
• είναι περήφανη για τη νεανική και φιλόδοξη ομάδα της.

who we are

Στέφανος Σκλαβενίτης
‘η δουλειά μας είναι να 
κατορθώνουμε να τραβάμε 
την προσοχή των χρηστών 
του διαδικτύου για τους 
σωστούς λόγους’

Ιωάννης Βαφειάδης 
‘μπορείς στ’αλήθεια να μείνεις 
εκτός του digital κόσμου στην 
εποχή μας;’

managing director

business development

FLIPSIDE DIGITAL MEDIA



ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ



ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Οχι, δεν μας αρέσει να χαρίζουμε iPhones και iPads για διαγωνισμούς.
Ναι, γνωρίζουμε τους ‘’επαγγελματίες διαγωνιζόμενους’’ της Ελλάδας με το όνομα 
τους (τους έχουμε συναντήσει τόσες πολλές φορές).
Όχι, δεν προωθούμε την επιχείρηση σου με αχρείαστους διαγωνισμούς που δεν 
παρέχουν εμπειρία για το χρήστη.
Ναι, προσελκύουμε το ενδιαφέρον των (media) με τις καμπάνιες μας. 
Όχι, δεν είναι όλα online.
Ναι, πιστεύουμε στο σωστό cross-promotion, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου.

Έχουμε χειριστεί πολύ μεγάλες καμπάνιες. Media, Facebook, AdWords! Πάντα 
υπολογίζοντας το κάθε λεπτό που ξοδεύαμε σαν να ήταν δικό μας, για να μην το 
ξοδεύουμε απρόσεκτα!
Έχουμε χειριστεί λογαριασμούς πιο πολύπλοκους και…από την θεωρία του Nash!
Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να υπερηφανευόμαστε για το κόστος 0,01/cost per 
click που είδαμε σε κάποιες καμπάνιες μας (και ναι, δυστυχώς πια δεν συμβαίνει...)
Είχαμε την ευχαρίστηση να δουλέψουμε με κάποιους από τους μεγαλύτερους 
εκδότες του διαδικτύου στην προσπάθεια μας να προωθήσουμε τα συμφέροντα των 
πελατών μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γνωρίζουμε γιατί κάποιος περνά το χρόνο του στο Facebook. Γνωρίζουμε γιατί 
συμπεριφέρεται σαν smombie*!!! ‘Γεννηθήκαμε’ social….πριν το social γίνει της μόδας!!
Έτσι μπορούμε να περηφανευτούμε πως…
Έχουμε διαχειριστεί κοινότητες με πάνω από 100 χιλιάδες fans!
Έχουμε δει τα tweets μας να αναπαράγονται από τα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές! 
Γιατί ξέρουμε τον τρόπο!
Είμαστε οι ίδιοι και παραγωγοί περιεχομένου, άρα ξέρουμε πως παίζεται το παιχνίδι 
από μέσα!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  (social media)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

Θα υπάρξει η φορά που το προϊόν ή η υπηρεσία σου θα χρειαστεί κάποιον να το/την 
υποστηρίξει…Μια ομάδα που θα μπορεί να μεταδώσει τις αξίες που πρεσβεύει και να 
τις υποστηρίξει στις δύσκολες στιγμές. Όταν οι haters θα δείχνουν πως κερδίζουν το 
παιχνίδι, τότε χρειάζεσαι σοβαρή διαχείριση κρίσης.

*smartphone zombie



SEARCH ENGINE OPTIMISATION

VIDEOS

Το πετυχαίνουμε με το να κερδίζουμε τον αλγόριθμο (ξέρεις ποιον εννοούμε, έτσι;).
To πετυχαίνουμε με το να βελτιώνουμε το site σου και να το κάνουμε περισσότερο 
ορατό σε όλες τις μηχανές αναζήτησης.
Το πετυχαίνουμε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο... Με τη δημιουργιά πρωτότυπου 
και ενδιαφέροντος περιεχομένου για τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης. 
Μπορούμε να διαμοιράσουμε το περιεχόμενο μέσα από δικά σας κανάλια επικοινωνίας 
ή να εκτελέσουμε εμείς μία καλά στημένη ψηφιακή καμπάνια, η οποία με βεβαιότητα 
θα βοηθήσει το προϊόν σας.

Η ανάπτυξη μίας καμπάνιας μέσω βίντεο δεν είναι ένα εύκολο έργο. Βάζοντας απλά 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο σπάνια πετυχαίνει κανείς τον σκοπό του! Όμως, εμείς 
είμαστε οι άνθρωποι σου!
Κάνουμε έρευνα αγοράς, ανταγωνισμού και μαζεύουμε τα δεδομένα.
Τι θέλουν οι άνθρωποι να δούν;
Ποιο είναι το μήνυμά μας;
Τι πρέπει να κάνουμε; Ποιες πρέπει να είναι οι κινήσεις μας;
Μπορούμε να σε βοηθήσουμε με την έμπειρη ομάδα μας, να αναπτύξεις στρατηγική 
περιεχομένου και να δημιουργήσεις άριστα βίντεο!

Αγαπάμε το LinkedIn και το LinkedIn δείχνει να μας αγαπά και αυτό! Κάνουμε blog 
στο LinkedIn, συναντιόμαστε και γνωρίζουμε τους ανθρώπους μας στο LinkedIn, 
προσφέρουμε εκπαίδευση ατομική ή σε ομάδες για το LinkedIn, κάνουμε την εταιρία 
σου να ξεχωρίζει στο LinkedIn!

LINKEDIN



ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ...

FACEBOOK MESSENGER

INSTAGRAM



PINTEREST

LINKEDIN



Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή, 145, Θεσσαλονίκη
info@flipside.gr/+302310312908


